
Adatlap

HP Z24n 61 cm-es (24 hüvelykes) vékony keretes IPS
kijelző

Határok nélkül.

A HP Z24n vékony keretes IPS
kijelzőjének kialakítása szinte keret
nélküli, valamint rugalmas
csalatkoztatási lehetőségeket és
gyárilag kalibrált színeket biztosít a
tökéletes színpontosság
érdekében, így segítségével
egységes, 16:10 képarányú, több
kijelzőből álló1 megjelenítési
területet hozhat létre.

Szinte keret nélküli megjelenítés.
● Az 1920 x 1200 felbontásnak2 és a több mint kétmillió képpontnak köszönhetően lenyűgöző vizuális élményben

lehet része. A lehető legteljesebb mértékben használhatja ki a 61 cm (24") képátlójú képernyőt, és
zökkenőmentesen egymáshoz illeszthet több képernyőt1 is, mivel csak az egyik oldalukon van keret.

Gyári színbeállítások.
● A gyárilag kalibrált, 99%-os sRGB színskála már az első bekapcsoláskor megbízható, pontos színmegjelenítést

biztosít a kijelzőkön, minden projekt során.

Széles portválaszték a tökéletes munkaterületért.
● Csatlakoztassa nap mint nap használt eszközeit az integrált HDMI-, mDP-, DP-, MHL-3 és DVI-portok, valamint a

gyorstöltő porttal ellátott USB 3.0-hub segítségével. A DisplayPort-kimenet lehetővé teszi akár két kijelző
lánckapcsolással történő összekötését1 egy számítógéppel vagy munkaállomással.

● A „kép a képben” és „képenkénti” mód használatával megjelenítheti a csatlakoztatott eszközök képét, és
megnövelheti a párhuzamos feladatvégzés hatékonyságát.

● A kényelmes munkavégzés érdekében beállíthatja a dőlésszöget, a magasságot, illetve elforgathatja a
képernyőt. Több kijelző használata esetén a tengelyforgatással állíthatja be az álló vagy fekvő nézetet. A
beépített HP gyorsrögzítő keret támogatja a fali rögzítést4.

● Megnyugtató, hogy informatikai befektetését hároméves normál jótállás támogatja. A külön megvásárolható HP
Care Pack szolgáltatások igénybevételével a normál korlátozott jótállás által biztosított védelmet további
lehetőségekkel bővítheti5.

● Az ENERGY STAR®, TCO és EPEAT® Gold minősítésű7 intelligens, energiatakarékos és alacsony halogéntartalmú6

kialakításnak köszönhetően csökkentheti az energiafogyasztást és a költségeket. A kijelző háttérvilágítása
higanymentes, üvege arzénmentes.
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HP Z24n 61 cm-es (24 hüvelykes) vékony keretes IPS kijelző Műszaki jellemzők
táblázata

Termékszám K7B99A4; K7B99AT

Termékszín Fekete

Képernyőméret (átlós) 61 cm (24")

Képernyő típusa IPS LED-háttérvilágítással

Panel aktív területe 518 x 324 mm; 20.39 x 12.75 in

Megtekintési szög 178° vízszintes; 178° függőleges

Fényerő 300 cd/m²1

Kontrasztarány 1000:1 statikus; 5000000:1 dinamikus1

Válaszarány 8 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő1

Oldalarány 16:10

Natív felbontás 1920 x 1200

Támogatott felbontások 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x
480

Megjelenítési jellemzők Plug and Play; Csillogásmentes; Felhasználó által programozható; Nyelvválasztás; Képernyőn megjelenő vezérlők; LED-es háttérvilágítás; Képsíkváltás

Bemeneti jel 1 MHL 2.0 /HDMI 1.4; 1 DVI-D; 1 DisplayPort 1.2; 1 Mini-DisplayPort 1.2; 1 DisplayPort 1.2 kimenet
HDCP-támogatás minden bemenethez

Portok és csatlakozók 4 USB 3.0 (négy USB-eszközhöz, egy számítógéphez csatlakoztatható); 1 hangkimenet

Bemeneti táp Bemenő feszültség: 100–240 V~

Energiafogyasztás Energiahatékonysági osztály: A; Panel aktív területe: 518 x 324 mm; 20.39 x 12.75 in; Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 24 W; Éves
energiafogyasztás: 36 kWh; Energiafogyasztás (készenlét): 0,31 W; Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,26 W; Energiafogyasztási adatok: 70 W
(maximális), 48 W (jellemző) 0,5 W (készenléti); Képernyőfelbontás: 1920 x 1200

Méretek állvánnyal (Szé x Mé
x Ma)

53,38 x 21,01 x 52,02 cm

Méretek állvány nélkül (Szé x
Mé x Ma)

53,38 x 4,93 x 35,11 cm

Súly 5,78 kg
(Talppal együtt)

Ergonómiai tulajdonságok Döntés: –2–22°; Forgathatóság: 45° ±2°; Tengelyforgatás: 90°

Tanúsítvány és megfelelőség CB; TUV/GS; TUV/Ergo; TUV-S; UL; TCO Edge; CCC; CECP; CEL; SEPA; BSMI; CE; FCC (Kanada); KC; VCCI; C jelölés; Microsoft WHQL-tanúsítvány (Windows 8.1 és
Windows 7); SmartWay Transport Partnership (Észak-Amerika)

Környezeti Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Alacsony halogéntartalmú2

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR® tanúsítvány

A doboz tartalma Monitor; Váltóáramú tápkábel; USB-kábel; DisplayPort-kábel; Mini DisplayPort-kábel; CD (tartalmazza a felhasználói útmutatót, a jótállást és az
illesztőprogramokat); HP Display Assistant szoftver

Garancia 3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek
vonatkoznak.
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HP Z24n 61 cm-es (24 hüvelykes) vékony keretes IPS kijelző

Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)

HP szimpla monitorkar A HP egykaros monitorkar a tökéletes munkahelyi asztali kiegészítő. A karcsú és áramvonalas HP egykaros monitorkar
kiegészíti a munkastílusát.
Termékszám: BT861AA

HP Integrated Work Center
3, kis helyigényű

A lehető legnagyobbra növelheti munkaterületét a kis helyigényű eszközökhöz tervezett HP integrált munkaközponttal 
v3. Egy kis helyigényű számítógép vagy munkaállomás és egy akár 24 hüvelyk képátlójú LED-monitor egyesítésével 
minden feladat ellátására képes megoldást teremthet.
Termékszám: F2P06AA

HP integrált munkaközpont
asztali mini számítógéphez
és vékonyklienshez

Hozza ki a legtöbbet a kis munkaterületekből a HP IWC asztali mini számítógép/vékonykliens segítségével, amely egy 
kompakt asztali megoldás létrehozását teszi lehetővé egy képernyő és egy HP asztali mini számítógép, HP vékonykliens 
vagy HP Chromebox  egyesítésével, és kényelmes elülső hozzáférést biztosít minden bemenethez.
Termékszám: G1V61AA

HP LCD hangszóró Lágy átmenettel csatlakozik a monitor alsó pereméhez a multimédiás kiegészítő, amely a teljes hangtartományt felölelő
sztereo hangszórókkal és külső fejhallgató-csatlakozóval is rendelkezik.
Termékszám: NQ576AA

HP integrált Work Center
állvány ultravékony asztali
géphez és vékony klienshez

A HP integrált munkaközpontállvánnyal növelheti a termelékenység és a teljesítmény csökkentése nélkül növelheti az 
korlátozott mennyiségű asztali területet. A szabványos VESA-rögzítőkeretben egy HP Compaq 6005 Pro vagy egy 
8000-es sorozatú HP ultravékony asztali számítógép, illetve egy HP vékonykliensnek és a legtöbb HP 17–24 hüvelyk 

(43,18–60,96 cm) képátlójú LCD monitor elhelyezhető (a kompatibilitást ellenőrizheti a rövid termékleírásban).
Termékszám: E8H16AA

HP 5 éves, normál, egy
munkanapon belüli,
helyszíni hardvertámogatás
monitorokhoz

A HP Care Pack szolgáltatások magasabb szolgáltatási szintekkel egészítik ki a jótállás hatókörét, így zavartalan és
nyugodt használatot biztosítanak.
Termékszám: U7935E

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions
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HP Z24n 61 cm-es (24 hüvelykes) vékony keretes IPS kijelző

Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
1A képernyők külön vásárolhatók meg.
2 Minden működési jellemző a HP részegységgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.
3Az MHL 2.0-port feltölti az MHL-kompatibilis okostelefon és táblagép akkumulátorát. A monitorhoz való csatlakozáshoz az okostelefonnak vagy a táblagépnek MHL-kompatibilisnek kell lennie, vagy szükség van egy
(külön megvásárolható) HDMI-hardverkulcsra. Lásd a mobileszköz műszaki jellemzőit. Az okostelefonok és táblagépek tartalmainak maximális felbontása az egyes eszközök maximális felbontásától függ.
4A rögzítési tartozékok külön vásárolhatók meg.
5A HP Care Pack csomagok szolgáltatási szintjei és válaszideje földrajzi területenként eltérő lehet. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napján kezdődik. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások lehetnek
érvényesek. További részletek: www.hp.com/go/cpc. A HP-szolgáltatásokra a vonatkozó HP felhasználási feltételek érvényesek, amelyekről a vásárláskor kap tájékoztatást az ügyfél. Emellett az ügyfélnek lehetnek a
helyi jogszabályok által meghatározott jogai, amelyeket semmilyen módon nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási feltételek, sem az adott HP-termékhez kapott HP korlátozott jótállás.
6A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és perifériaeszközök nem alacsony halogéntartalmúak. A vásárlás után bekerülő szervizalkatrészek nem feltétlenül alacsony halogéntartalmúak.
7EPEAT® minősítés, ha elérhető. Az EPEAT minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen tekinthető meg.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1A teljesítménnyel kapcsolatos minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.
2 A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/monitors

Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat
Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További

információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2015 Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira
vonatkozó kizárólagos jótállás az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, korlátozott jótállásról szóló nyilatkozatban vállalt jótállás. A
dokumentumban ismertetettek nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai
vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.
Az ENERGY STAR® név és az ENERGY STAR® jelzés az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal bejegyzett védjegyei.
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